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LIBAU 

Libau verzorgt de advisering op het gebied van welstand, monumenten, archeologie en cultuurhistorie in de gemeente Delfzijl en adviseert op projectbasis 
over ruimtelijke vraagstukken. In 2019 gaven wij 179 welstandsadviezen en adviseerden wij 26 keer over plannen voor karakteristieke objecten. Veel aandacht 
ging ook naar het bieden van nieuwe perspectieven voor bestaande locaties.
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• Ruimtelijk kader beschermd dorpsgezicht Spijk

• Beeldkwaliteitsplannen perspectieflocaties

• Advisering sloop karakteristieke schuur Arwerd

• Archeologisch bureauonderzoek Bierum

• Nieuwbouw opvangcentrum Zwet Delfzijl

• Herontwikkeling terrein Groot Bronswijk 

• Monument en voorzieningen Polder Breebaart

• In cijfers

• Commissies

• Gluren bij de buren

Ruimtelijk kader beschermd dorpsgezicht Spijk
De eigenaar van een ‘rotte kies’ in het beschermde dorpsgezicht van Spijk wil 
hier een levensloopbestendige, grondgebonden woning bouwen. Wij 
ontwikkelden hiervoor een ruimtelijk kader, waarin de karakteristieken van 
het plangebied en de directe omgeving beschreven worden. Om de locatie op 
basis van deze karakteristieken zorgvuldig te kunnen ontwikkelen, scherpte 
de gemeente de bouwregels uit het bestemmingsplan aan en verruimde de 
spelregels voor het uiterlijk van gebouwen in dit gebied. De aanscherping 
borgt aansluiting op de kleine schaal en maat van de omringende bebouwing. 
Verruiming van de spelregels zorgt ervoor dat de nieuwe woning 
aardbevingsbestendig gebouwd kan worden en een positieve bijdrage kan 
leveren aan circulair bouwen. De gemeente vroeg ons aansluitend om het 
ontwerpproces te begeleiden.  

spelregels

optie vergroot “hoofdvolume” met lessenaarskap

optie vergroot “hoofdvolume” met zadeldak
met eventueel vanaf de straat ondergeschikt 
in het beeld een “verbindingsstuk”

variabel

variabel
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Beeldkwaliteitsplannen perspectieflocaties
Delfzijl staat aan het begin van een grootschalige vernieuwing die de stad 
compacter moet maken. Een fors aantal woningen wordt hiertoe gesloopt, 
terwijl elders, binnen een bestaande context, nieuwbouw gerealiseerd wordt. 
De locaties waarop dit zou kunnen, zijn aangewezen als ‘perspectieflocatie’. 
Voor elk van deze locaties wordt een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het eerste 
plan dat aan de welstandscommissie werd voorgelegd, betreft de bouw van 
24 woningen aan de Slenk en de Saturnusstraat. De commissie was 
overwegend positief over het ontwerp, maar adviseerde wel om nadrukkelijk 
aandacht te besteden aan het uiterlijk van de eindwoningen en de positie van 
de bijbehorende garages. 

Advisering sloop karakteristieke schuur Arwerd
De karakteristieke boerderij op de wierde Arwerd bij Krewerd had zoveel 
mijnbouwschade, dat de gemeente liet onderzoeken of het redelijk was deze 
te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Onze ‘vliegende keep’ nam de 
schade op, adviseerde over sloop en over de wijze waarop bij vervangende 
nieuwbouw rekening kan worden gehouden met de aanwezige 
cultuurhistorische waarden. Het plan voor de vervangende nieuwbouw zette 
in op het terugbrengen van de oorspronkelijke tweekapschuur. Dit plan kreeg 
een positief advies van de provinciale monumentencommissie. Omdat er 
sprake was van een beperkte overschrijding van het bestaande bouwblok, 
adviseerden wij aansluitend over behoud van de landschappelijke waarden. 

HORNSTRA ZETHOVEN
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Archeologisch bureauonderzoek Bierum
Het plan voor de uitbreiding en vernieuwing van het dorpshuis in Bierum 
leidde tot de vraag om de kans op archeologische resten in beeld te brengen. 
Bierum ontstond rond het begin van de jaartelling op drie wierden, die later 
min of meer aan elkaar zijn gegroeid. Het dorpshuis ligt ten oosten van deze 
wierden, buiten de oude dorpskern. Op het perceel ten noorden van het 
plangebied liggen mogelijk de restanten van een ooit verlaten huiswierde. Het 
plangebied zelf is voorafgaand aan de bouw van het huidige dorpshuis 
geëgaliseerd. Er zijn daarom geen aanwijzingen dat hier nog waardevolle 
intacte archeologische resten aanwezig zijn. 

Nieuwbouw opvangcentrum Zwet Delfzijl
Vluchtelingenwerk Noord-Nederland gaat alle gebouwen van het 
opvangcentrum aan de Zwet vervangen door nieuwbouw die aan de huidige 
eisen voldoet. Het ontwerp hiervoor kent een minder formele opzet, waarin 
de woningen rond een hof worden gebouwd.  
De welstandscommissie had waardering voor het ontwerp, maar adviseerde 
wel om enige variatie aan te brengen in de diverse kopgevels. Ook wees zij op 
de uitstraling van buitenaf en het belang van een goede terreininrichting aan 
de straat. Het uiterlijk van de terreinafscheiding speelt daarin volgens de 
commissie een grote rol. Een vervolgplan is goedgekeurd.

TEAM 4 ARCHITECTEN



5

GEMEENTE DELFZIJL | JAARVERSLAG 2019 NAAR INHOUD

Herontwikkeling terrein Groot Bronswijk
Op het terrein van het voormalige sanatorium in Wagenborg komt een 
huisartsenpost. Het gaat hierbij om een solitair bouwwerk in een parkachtige 
omgeving. Het dak en de wanden worden gemaakt van donker staalplaat, de 
opengewerkte kopgevels worden uitgevoerd in glas en hout. De 
welstandscommissie vond in eerste instantie dat het ontwerp te veel oogde 
als een schuur in een open landschap. Zij adviseerde om het ontwerp meer te 
laten lijken op een paviljoen in een park, met een vrije plaatsing en 
hoofrichting. Het aangepaste ontwerp is sterk verbeterd, kent twee richtingen 
en meer zichtbare openingen op belangrijke plekken als de entree. Dit ontwerp 
kreeg een positief oordeel. 

Monument en voorzieningen Polder Breebaart
Aan de Dallingeweersterweg bij Termunten bevindt zich het laatst 
ingepolderde stuk land van Groningen, de Polder Breebaart. Dit is het gebied 
waar de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog een zwaar afweergeschut 
geplaatst hadden, ter verdediging van Emden en de Dollart. Ook voltrok zich 
hier de laatste Nederlandse veldslag uit deze periode, ‘Operation Canada’ rond 
de ‘Pocket Delfzijl’. Een veldslag die aan bijna 400 mensen het leven kostte. 
Ter herinnering aan deze episode is op de restanten van een bunker een 
kunstwerk geplaatst, in de vorm van een afweergeschut. De welstands-
commissie oordeelde positief over de gekozen locatie.  
In onze tijd is de Polder Breebaart getransformeerd in een uniek natuurgebied 
dat toegankelijk is voor het publiek. De eigenaar, Het Groninger Landschap, 
diende in 2019 de plannen in voor een aantal bouwwerken langs een 
wandelroute en voor een fotohut in het water. De welstandscommissie 
verzocht bij beide plannen om een betere technische uitwerking van de 
schetsmatig aangegeven bouwwerken. 

HJK ARCHITECTEN
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In cijfers
• Welstandscommissie: 179 bouwplannen, waarvan 52 strijdig maar in het 

algemeen met aanwijsbare mogelijkheden om de bezwaren te kunnen 
ondervangen.

• Monumentencommissie: 9 monumentenplannen, 8 adviezen ikv provinciale 
omgevingsverordening, 26 adviezen karakteristieke objecten.

• Archeologische adviezen: 22
• Maatwerkgesprek: 1
• Advies huisadviseurschap: 1

Commissies
Twee rayonarchitecten van Libau bezoeken uw gemeente wekelijks. 
Zij vormen samen de kleine commissie en zijn gemandateerd door de grote 
welstandscommissie. De grote welstandscommissie vergadert eens per 
veertien dagen. Deze commissie was in de gemeente Delfzijl in 2019 als volgt 
samengesteld:

• F.H.K. Wiersma       voorzitter                          
• A. van der Tuuk    voorzitter                          
• ir. P.IJ. Ziel               stedenbouwkundige
• ir. S.N. Schram    stedenbouwkundige
• A.W. Vogelzang MArch architect
• ing. T. Mars             architect
• D.J. van Wieren MArch architect
• ir. V.H. Ackerman          rayonarchitect
• H. Smit MArch rayonarchitect
• M. Hendriks MArch rayonarchitect / secretaris

De monumentencommissie vergadert eens per 4 weken en was in de 
gemeente Delfzijl in 2019 als volgt samengesteld:

• drs. ir. K.F. Geijzendorffer voorzitter
• ir. S. van Seijen           restauratiearchitect 
• drs. G.P. Karstkarel      architectuurhistoricus
• ing. T. Bouman                 architect
• ing. J.M. Verkerk      bouwhistoricus
• ir. J.R. Pama                    extern adviseur aardbevingsbestendig ontwerpen
• ir. A. de Groot  restauratiearchitect (extern adviseur)
• drs. W.M.M. van Bers      adviseur architectuurhistorie, toehoorder RCE  
• drs. H.D. Waterbolk   secretaris

LIBAU
Hoge der A 5, 9712 AC Groningen
050 312 65 45
www.libau.nl

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

http://www.libau.nl
https://www.libau.nl/organisatie/nieuwsbrief/
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Gluren bij de buren? Benieuwd wat wij in 2019 voor andere Groningse en 
Drentse gemeenten deden? (klik op een gemeente)

Nieuwsgierig naar ons algemene jaarverslag?

Stadskanaal

Delfzijl

Westerkwartier

Het Hogeland

Groningen
Midden-Groningen

Oldambt

Loppersum

Appingedam

Veendam
WesterwoldePekela

Borger-Odoorn

Aa en Hunze

Tynaarlo
Noordenveld

Emmen

Midden-Drenthe

Hoogeveen

De Wolden

https://www.libau.nl/wp-content/uploads/JaarverslagLibau-2019EX-BeeldendeZaken.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Stadskanaal-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Delfzijl-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Westerkwartier-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Het-Hogeland-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Groningen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Midden-Groningen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Oldambt-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Loppersum-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Appingedam-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Veendam-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Westerwolde-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Pekela-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Borger-Odoorn-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Aa-en-Hunze-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Tynaarlo-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Noordenveld-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Emmen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Midden-Drenthe-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Hoogeveen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/De-Wolden-jaarverslag-2019.pdf

